
     
     
    

                                          

 

 سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات()
 لجمعية تحفيظ القرآن الكريم

 (2323شهادة تسجيل رقم ) يفاءفبمحافظة 
 والتنمية االجتماعيةالموارد البشرية صادرة من وزارة 

 هـ32/2/1441بتاريخ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
     
    

 

 :المحتويات

 مقدمة .1

 النطاق .2

 المخالفات .3

 الضمانات .4

 إجراءات اإلبالغ عن مخالفة .5

 نموذج إبالغ عن مخال: ملحق .6

 

 :مقدمة

تحفيي ا قرآيي    لجمعيببة "( السياسببة" بعببد  فيمببا إليهببا ويشببا )المخالفببات  عببن اإلبببالغ وإجببراءات سياسببة توجبب 
أعضبباء  علبب "( ف فيي  فيي  قرخ   ييل رتحفيي ا قرآيي    قركيي     الجمعيببة" بعببد  فيمببا ويشببا  إليهببا)  بف فيي  قركيي    

 مبببن اق بببالق عاليبببة بمعبببايير االل ببب ا  مجلبببإل اإلةا ا والمسبببتول ال نفيببب و ومبببوافج وم طبببوعج الجمعيبببة
 مبكبر وقب  فبج اإلببالغ يب   أن السياسبة هب   وتضبمن .ومسبتولياته  واجبباته  ومما سبة أثنباء العمب  الشخصبية

الجمعيببة أو أاببحام المصببلحة أو  لبب  ت عببر  قببد مح مبب  سببوء تصببر  أو جببدو  طببر أو مخالفببة أو عبن

 الصبدق قواعبد مبن يعمب  لصبالل الجمعيبة مراعباا كافبة علب  كمبا يجب  .مناسب  بشبك  ذلب  ومعالجبة المسب فيدين
 إلبب  السياسببة هبب   تهببد . بهببا واللببوا ل المعمببول القببوانين بكافببة واالل بب ا  مسببتولياته  أةاء أثنبباء والن اهببة
 اقمبر بهب ا القيبا  أن الب  ورمبنن ه  مخالفبات أو مخبارر أيبة عبن عيبة لبببالغكب  مبن يعمب  لصبالل الجم تشبجي 

 .مستولية أو عل  ينطوو وال آمن ومقبول

 

 :النطاق

أو مسببتولين  مببن يعمبب  لصببالل الجمعيببة سببواء كببانوا أعضبباء مجلببإل إةا ا جميبب  علبب  السياسببة هبب   تطبببق

 أو وبببدون الجمعيببة  فببج مناابببه  عببن النظببر بصببر  تنفيبب يين أو مببوافين أو م طببوعين أو مس شببا ين
 أيبة عبن اإلببالغ مبن أابحام المصبلحة مبن مسب فيدين ومبانحين وم ببرعين و يبره  قو أيضبا ويمكبن .اسب نناء

 .مخالفات أو مخارر
 

 

 

 

 

 

 



     
     
    

 

 :المخالفات

 تنظيمية م طلبات أو تشريعية أو قانونية ال  امات بنو اإل الل أو مالية أو جنا ية مخالفات أو الخارئة تشم  المما سات
 .البيئة أو السالمة أو الصحة عل   طرا   تشك  تل  ال ج أو ةا لية
 :يلج ما الحصر  ال المنال سبي  عل  عنها  اإلبالغ ي وج  ال ج المخالفات وتشم 

 ال صر  سوء أو (الفساة أو الرشوا ذل  فج بما)القانونج   ير السلوك. 

  القيمة  عمليات  سي  اقموال  اقشياء اس خدا  الكاذبة  إساءا النفقات اةعاء ذل  فج بما)المالج  سوء ال صر

 (.أو ةع  لجهات مشبوهة

  مصالح  ل ع ي  الجمعية فج منصب  شخص اس خدا  من )المصالل  تعا   حاالت عن اإلفصاح عد 
 (.اآل رين فوق مصلحة الجمعية أو مصالل الخااة

 (.الرسمية الوثا ق إتال  أو ءإ فا إضاعة  ذل  فج بما)االح يال  إمكانية 

   نوعها كان أيا ا تكابها يح م  ال ج أو ا تكابها  ي   ال ج أو المرتكبة  الجنا ية الجرا. 

  احيحة  ير بصو ا تطبيقها أو الدا لية الرقابة وقواعد وأنظمة بالسياسات االل  ا  عد. 

 مبر ا  ير تفضيلية معاملة الجهة تل  لمنل  ا جية جهة من مس حقة  ير مكافآت أو مناف  عل  الحصول. 

 قانونية  ير بطريقة سرية معلومات عن اإلفصاح. 

 ال الع  بالبيانات المحاسبية. 

  تهديد احة الموافين وسالم ه. 

 ان هاك قواعد السلوك المهنج والسلوك  ير اق القج. 

 سوء اس خدا  الصالحيات أو السلطات القانونية. 

 ي علق بنو من المسا   الم كو ا أعال  متامرا الصم  وال س ر فيما. 

 

 :الضمانات

 عبد  وضبمان المخالفبات عبن لبببالغ لكب  مبن يعمب  لصبالل الجمعيبة الفرابة إتاحبة إلب  السياسبة هب   تهبد 
أو  وايف ب  فقبدان لخطبر مقبد  الببالغ تعبر  عبد  السياسبة وتضبمن .لب ل  ن يجبة اإليب اء أو لالن قبا  تعرضبه 

 .مخالفبة أيبة عبن بباإلبالغ قيامب  ن يجبة العقبام أشبكال مبن شبك  االج ماعيبة فبج الجمعيبة وقومنصبب  أو مكان ب  
 ومعقولبة  اباةقة اشب با  مقبد  الببالغ معطيبات لبد  ت بوفر وأن نيبة بحسبن المخالفبة عبن اإلببالغ يب   أن شبريطة

 .مخطئ ذل  بنن  بعد اتضل إذا يه  وال
هبب   السياسببة تضببمن عببد  الكشببم عببن هويببة مقببد  البببالغ عنببد  فبب ن للمبلبب   الشخصببية المصببلحة حمايببة أجبب  مببن

 للمحافظبة ومناسب  ممكبن جهبد كب  بب ل وسبي  . ذلب   بال  علب  القبانون يبنص لب  مبا عبد    ب ب  فبج ذلب  
 ببالغ أو لل عامب  مب  ي وجب  معينبة  حباالت فبج ولكبن .مخالفبة أو هويبة مقبد  الببالغ عبن وسبرية ك مبان علب 
 محكمبة أو أمبا  الهويبة كشبم ضبرو ا المنبال سببي  علب  ومنهبا مقبد  الببالغ هويبة  عبن الكشبم يب   أن

 قو كشببف  وعبد  قبلب  مبن المقبد  الببالغ سبرية علبب  المحافظبة مقبد  الببالغ علب  ي وجبب  كب ل . مخ صبة
كمببا تضببمن  .البببالغ حببول بنفسبب  تحقيقببات أيببة إجببراء عببد  عليبب  أيضببا وي وجبب  .آ ببر شببخص أو مواببم

 .السياسة ه   وفق المخالفات عن اإلبالغ مقد  البالغ بسب  السياسة عد  إي اء
 

 

 



     
     
    

  

 :مخالفةإجراءات اإلبالغ عن 

  المناس  فج حين  اإلجراء مبكرا ح   يسه  اتخاذ بصو ا المخالفة عن اإلبالغ يفض. 

  علب  قباة ا   يكبون أن يجب  أنب  إال الببالغ  ابحة إثببات مقبد  الببالغ مبن يطلب  ال أنب  مبن البر   علب 
 .نية بحسن قد  البالغ أن  إثبات

  يبببببببببببب   تقببببببببببببدي  البببببببببببببالغ  طيببببببببببببا عببببببببببببن رريببببببببببببق البريببببببببببببد االلك رونببببببببببببج الرسببببببببببببمج للجمعيببببببببببببة

(@gmail.comfaifa2g.t.) 

 المخالفبة ربيعبة علب  السياسبة هب   وفبق مخالفبة أو عبن اإلببالغ بخصبو  الم خب  اإلجبراء يع مبد 
 اتببا  ويب   . سبمج تحقيبق أو ةا لبج تبدقيق أو  سبمية  يبر إجبراء مراجعبة ذلب  ي طلب  قبد إذ .ذاتهبا

 :  بالغ أو معالجة فج ال الية الخطوات

   اإلةا ا مجلبببإل   بببيإل عنبببد اسببب ال  البال بببات ببببارال المسبببتولة  اسببب  الشبببخص أو اللجنبببة )يقبببو 
 ببالل  البببالغ مضببمون علبب ) اق يببر ضببد موجهببا يكببن البببالغ لبب  إذا)للجمعيببة  ال نفيبب و والمسببتول

 .البالغ اس ال  أسبو  من

   ي خب   أن يجب  الب و والشبك  تحقيبق إجبراء ي وجب  كبان إذا مبا ل حديبد أوليبة مراجعبة إجبراء يب. 
 .تحقيق إلجراء الحاجة البال ات بدون بعض ح  ويمكن

   لل واا  هاتم و ق  البالغ اس ال  أيا  ب شعا  01 الل البالغ مقد  ت ويد ي. 

 قابب  و يبر نها يبا القبرا  هب ا ويكبون .إضبافج تحقيبق أو إجبراء يب   فلبن مببر    يبر الببالغ أن تببين إذا 

 .البالغ بخصو  إضافية إثباتات تقدي  ل  ي   ما النظر إلعاةا

 لل حقيبقاالةا ا مجلبإل  إلب  الببالغ إحالبة يب   ومببر ا  معقولبة معطيبات الب  يسب ند الببالغ أن تببين إذا 
 .المناسبة ال واية وإادا  البالغ فج

  عمب  أيبا  عشبرا  بالل ال وابية وإابدا  الببالغ فبج ال حقيبق مبن االن هباء اللجنبة المكلفبة علب  يجب 
 .البالغ إحالة تا يخ من

  واالع ماة للمصاةقة المجلإل   يإل ال  اللجنة المكلفة تواياتها ترف. 

   العمب  الجب اءات بالجمعيبة وقبانونسياسبة  وفبق المخالفبة علب  الم رتببة ال نةيبيبة اإلجبراءات تحديبد يب 
 .المفعول السا و

  يجبو  ال ذلب   ومب  .إجبراه  يب   تحقيبق أو عبن بمعطيبات الببالغ مقبد  ت ويبد ممكنبا  ذلب  كبان م ب 
 بال  امبات إ بالل الجمعيبة عليب  ي رتب  قبد ممبا  يرهبا أو تنةيبيبة إجبراءات ببنو مقبد  الببالغ إعبال 
 .آ ر شخص تجا  السرية

   أن تضبمن ال ولكنهبا ومناسببة  عاةلبة بطريقبة مخالفبة أو عبن اإلببالغ مب  بال عامب  الجمعيبة تل ب 
 .البالغ مقد    بات م  معالجة البالغ رريقة تنسج 
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 ملحق: نموذج إبالغ عن مخالفة

 معلومات مقدم البالغ )يمكن عدم تعبئة هذا الجزء إذا لم يرغب مقدم البالغ بكشف هويته(

  االسم

  الوظيفيالدور 

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

  معلومات صندوق البريد

 معلومات مرتكب المخالفة

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

 معلومات الشهود )إن وجدوا. وباإلمكان إرفاق ورقة إضافية في حالة وجود أكثر من شاهد(

  االسم

  الدور الوظيفي

  اإلدارة 

  رقم الهاتف

  البريد اإللكتروني

 التفاصيل

  طبيعة ونوع المخالفة

  تاريخ ارتكاب المخالفة وتاريخ العلم بها

  مكان حدوث المخالفة

  بيانات أو مستندات تثبت ارتكاب المخالفة

  أسماء أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب المخالفة

  أو تفاصيل أخرى أية معلومات

 التوقيع: تاريخ تقديم البالغ:

 

 

 

 (هـ4/1/1442ت  قعتم ده  م  أعض   مجلس قإلدق ة بت   خ )

 


